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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0724/2007, ingiven av Wolfgang Doetsch (tysk medborgare), om 
utbetalningen av barnbidrag i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren erhåller pension i enlighet med tysk pensionslagstiftning och för sin anställning 
i Grekland. Utbetalningen av barnbidrag, som han erhöll fram till 2004, i enlighet med 
artikel 77 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar 
flyttar inom gemenskapen, stoppades ”för att garantera likabehandling”. Framställaren 
hänvisar till broschyren ”Din socialförsäkring när du flyttar eller reser inom 
Europeiska unionen” enligt vilken det verkar som om familjer ska behandlas som om alla 
berörda bodde i och var försäkrade i det land som har mest gynnsam lagstiftning. Hans lokala 
kontor för utbetalning av familjeförmåner i Nürnberg informerade honom om att de inte 
kunde behandla hans begäran om utbetalning av barnbidrag förrän motsvarande 
tillämpningsföreskrifter hade antagits. Framställaren konstaterar att detta skulle kunna ta tre 
år, och ber om ett yttrande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008

Framställaren, som bor i Grekland, erhåller en pension från Tyskland och en pension från 
Grekland. Framställaren uppger att det ansvariga organet för beviljande av familjeförmåner, 
den tyska Familienkasse i Nürnberg, har upplyst honom om att de inte kunde behandla hans 
begäran om utbetalning av barnbidrag förrän motsvarande tillämpningsföreskrifter träder i 
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kraft. Framställaren påtalar att avslaget på hans begäran inte uppfyller den föregivna principen 
om erhållande av bidrag enligt den mest förmånliga lagstiftningen. Han konstaterar vidare att 
ett beslut om tillämpningsföreskrifter eventuellt skulle kunna fattas inom tre år.

Gemenskapsbestämmelserna om social trygghet stadgar samordning och inte harmonisering 
av systemen för social trygghet. Detta innebär att varje medlemsstat har frihet att besluta om 
detaljerna i sina egna sociala trygghetssystem, inklusive vilka förmåner som ska beviljas, 
vilka som har rätt till dem, hur förmånen beräknas och hur många bidrag som ska utbetalas. I 
gemenskapsbestämmelserna, särskilt förordning (EEG) nr 1408/711, upprättas gemensamma 
regler och principer som måste iakttas av alla nationella myndigheter vid tillämpningen av 
nationell lag. Dessa regler säkerställer att man vid tillämpningen av olika nationella 
lagstiftningar iakttar de grundläggande principerna om likabehandling och 
icke-diskriminering. Därigenom säkerställs att tillämpningen av de olika nationella 
lagstiftningarna inte på ett negativt sätt påverkar personer som utövar sin rätt till fri rörlighet 
inom EU.

I avsnitt III, kapitlen 8 och 9 i förordning (EEG) nr 1408/71 stadgas om samordningsregler för 
familjeförmåner. Om familjen har rätt till familjeförmåner enligt mer än en medlemsstats 
lagstiftning kommer familjen, i princip, att erhålla det högsta belopp som stadgas. Särskilda 
regler om överlappande förmåner finns som förhindrar för höga utbetalningar genom att man 
utser den i första hand ansvariga staten och den i andra hand ansvariga staten som, beroende 
på beloppet för de beviljade förmånerna, får upphöra med utbetalningen av sina förmåner upp 
till det belopp som redan tillhandahålls av den i första hand ansvariga staten. (Se exempelvis 
artikel 76 i förordning (EEG) nr 1408/71.)

Särskilda samordningsregler tillämpas för pensionärer: Oavsett var pensionären eller barnen 
är bosatta stadgas i artikel 77.2 a i förordning (EEG) nr 1408/71 att en pensionär ska få 
familjeförmåner från den stat som betalar ut dennes pension. Om en person får mer än en 
pension stadgas i artikel 77.2 b att antingen i) den medlemsstat där personen är bosatt eller 
ii) den medlemsstat vars lagstiftning den personen har omfattats av längst, kommer att vara 
ansvarig medlemsstat.

Med anledning av framställarens hänvisningar till förordning (EG) nr 883/20042 och 
tillämpningsföreskrifterna bör det noteras att denna förordning, enligt artikel 91 i förordning 
(EG) nr 883/2004, ska tillämpas från och med den dag då förordningen om 
tillämpningsföreskrifterna träder i kraft. Förslaget till tillämpningsförordning3 är för 
närvarande föremål för förhandling mellan medlagstiftaren parlamentet och rådet.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, EGT L 149, 5.7.1971, s. 2, 
senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1992/2006 av den 18 december 2006, 
EUT L 392, 30.12.2006, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, EUT L 200, 7.6.2004, s. 1.
3 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) 
nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen av den 31 januari 2006, KOM(2006)0016.
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Slutsatser

Eftersom det inte är möjligt, på grundval av den information som framställaren har fått, att 
avgöra om framställaren har rätt till familjeförmåner, vilket är en fråga för den nationella 
lagstiftningen, eller om gemenskapsbestämmelserna har tillämpats korrekt, har kommissionen 
bett den tyska ledamoten i Administrativa kommittén för social trygghet för migrerande 
arbetstagare att hålla kommissionen underrättad om vidare detaljer rörande framställarens fall.

Kommissionens avdelningar kommer att hålla parlamentet informerat om den vidare 
utvecklingen i frågan.

4. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Enligt den information som mottagits från de tyska myndigheterna omfattas framställarens 
situation av artikel 77.2 ii) i förordning (EEG) nr 1408/71, eftersom han är bosatt i Grekland. I 
enlighet EG-domstolens dom nr C-471/99 av den 24 september 2002 (Martínez Dominguez), 
beslutade den tyska behöriga institutionen att framställaren inte hade rätt till tyska 
familjeförmåner, eftersom han inte uppfyllde de nationella kraven och inte enbart uppbar tysk 
pension (se punkt 32 i domen).

Framställaren informerades av den tyska behöriga institutionen om att rättsläget, så som det 
beskrivits ovan, kommer att ändras så snart förordning (EG) nr 883/041 börjar tillämpas, 
eftersom den förordningen kommer att medföra andra samordningsregler än dem som anges i 
artikel 77.2 b ii) i förordning (EEG) nr 1408/71.

Observera att enligt artikel 91 i förordning (EG) nr 883/2004 ska denna förordning gälla från 
den dag som tillämpningsbestämmelserna träder i kraft. Förslaget till 
tillämpningsbestämmelser2 diskuteras för närvarande av Europaparlamentet och rådet, och 
bestämmelserna förväntas gälla från 2010.

Avslutningsvis har kommissionen inte kunnat påvisa någon överträdelse av 
gemenskapsbestämmelserna i det här läget.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, EUT L 200, 7.6.2004, s. 1.
2 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) 
nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen av den 31 januari 2006, KOM(2006)0016.
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